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Clubnieuws
Clubnieuws is het cluborgaan van de DSC en komt 4 keer per jaar
uit.
Kopij van P. Langenkamp, R. Hoornstra en W. Martens
Redactieadres: Prieswijk 115 9716 RL Elim
Email: pbmlangenkamp@gmail.com

Fokkersadvertenties,
Kwart pagina: € 12,50
Zakelijke advertenties
1/2 pagina: € 25,00
De advertenties worden geplaatst in alle nummers van een jaargang
en in de catalogus van de tentoonstelling.
Voor leden is het mogelijk om voor zaken, die onze kleindiersport
betreffen, in een bepaald nummer gratis een advertentie te plaatsen
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Bestuur

Ereleden

Voorzitter:

J. Kwint
Dorpsstraat 7
7971 CN Havelte

P.B.M. Langenkamp,
Prieswijk 115
7916 RL Elim
Tel.: 0528-351328
pbmlangenkamp@gmail.com

H. Beettjer
Klepel 448
7811 KR Emmen

Secretaris:
R. Hoornstra
De Pol 12
8337 KS De Pol
Tel.: 0521-382949
hoornstra.r@home.nl

Pennningmeester:
P. Go1
Hofweg 6
7971 BK Havelte
Tel.: 0521-341402
p.gol@hetnet.nl

2de Voorzitter
G. Kreeft
Veenschapsweg 38
7741 NM Coevorden
Tel.: 0524-518738

2de Secretaris
W. Martens
De Flinten 20
7958 RZ Koekange
Tel.: 0522 – 442284

Bestuurslid
H. Zwiggelaar
Holtienstraat 8
7906 BB Hoogeveen
Tel.: 0528 - 354597

R. Staats
Slenerbrink 290
7812 HM Emmen
Leden van verdienste
B. Kleiman
A. Kleiman
H. Zwiggelaar
Contributie
Senior leden
€ 21.00
Jeugdleden ( t/m 16 jaar) € 6,00
Donateurs
€ 15,00
Hiervoor ontvangt u o.a. 4x jaar
ook dit clubblad en div.kortingen
Gironummer
IBAN nr:NL83INGB0000086117
Ten name van
Drentse Sierduiven Club
Hofweg 6, 7971 BK Havelte
Niet de naam van de penningmeester
vermelden!!!!!

Website
www.drentsesierduivenclub.nl
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Evenementenkalender 2014.
24 april
22 mei
26 mei
05 juni
21 juni
14 juni
07 aug
28 aug
04 okt
09 okt
30 okt

Bestuursvergadering
Vergadering Noordshow
Ledenvergadering te Hoogeveen
KLD vergadering te Beilen
Hokbezoek naar Het Zuiden
Vergadering NBS te Voorthuizen
Bestuursvergadering
Ledenvergadering te Hoogeveen
Jongdierendag met GSC en FSC
Bestuursvergadering
Ledenvergadering te Hoogeveen

Dit is nog maar een begin. Er staan nog meer activiteiten op stapel
maar deze zijn nog niet definitief. Hou onze web site in de gaten.

3

Verslag van de jaarvergadering van 27 Maart 2014
Aanwezig: R. van der Bosch, A. Kleiman, B. Kleiman, P.
Gol, R. Hoornstra, H. Kloeze, G. Kreeft, P.B.M. Langekamp, H.
Lubbinge, W. Martens, J. Mepschen, F. van der Ploeg, H.A.
Sauerbreij, R. Staats, K. Verkolf, en H. Zwiggelaar.
Afwezig m.k. L. Eising, R. de Ruiter, en L. Schouwstra.
1. Opening;
De Voorzitter opent de vergadering die in een groot deel in het teken
staat van bestuursverkiezing en de locatie waar onze clubshow komt.
2. Mededelingen en ingekomen stukken;
G.Nijhof en M.Martens hebben bedankt, verder niets
3.Verslag v.d ledenvergadering van 31 oktober 2013;
Deze worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag Secretaris;
Zie club blad, hierop geen op of aanmerking.
5.Financieelverslag Penningmeester.
Deze wordt uitgereikt en behandeld hierbij de opmerking dat dank zij
de Gebr. Kleiman en H. Zwiggelaar er dit jaar geen negatieve saldo
is ontstaan.
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6. Verslag kascontrole commissie;
Deze is gedaan door de heren H. Kreeft en H. Zwiggelaar en deze
stellen voor de Penningmeester decharge te verlenen dit wordt door
de vergadering aangenomen.
7.Benoeming kascontrole commissie 2015;
Hiervoor worden onder dankzegging benoemd H. Kloeze en J.
Mepschen en reserve H. Lubbinge.
8.Vaststellen contributie 2015;
Deze blijft ongewijzigd.
9.Bestuursverkiezing ;
Aftredend en niet herkiesbaar zijn H. Lubbinge R. Staats en L.
Schouwstra van H. Lubbinge en L. Schouwstra wordt afscheid
genomen met een mooie herinneringsplaquette en een bloemetje en
R. Staats wordt tot erelid van de Drentse Sierduiven Club benoemd
voor het vele werk wat hij vanaf de oprichting gedaan heeft voor
onze vereniging. Uiteraard was er ook voor hem een
herinneringsplaquette en een bloemetje
Als nieuwe bestuursleden werden aangenomen G. Kreeft, R.
Hoornstra en H. Zwiggelaar.
10. Vaststellen locatie van onze clubshow;
Nadat ons lid Dhr. K. Verkolf de voordelen van de ver. Beilen had
toegelicht waren vier personen voor deze locatie daarna waren voor
de Noordshow acht personen en voor het postduiven gebouw ook
acht personen.
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Daarna kwam het verhaal van de GSC en De FSC om samen met ons
in het noorden een grote duivenshow te houden en hier leek bij onze
leden ook wel interesse voor te bestaan. We zullen exact bekijken
hoeveel dieren er geshowd kunnen worden in het PV gebouw. Nu
gaan we eerst de bijeenkomst met FSC en GSC afwachten en dan
beslissen we de volgende vergadering verder.
11.Clubprijs uitreiking;
De winnaar echter met minimaal verschil was Robert Hoornstra op
de voet gevolgd door Piet Gol en Rikus Hagenauw.
Robert ontving uit de handen van de Voorzitter een fraaie
glasgravure van zijn winnende ras.
12.Uitreiking Erecertificaten clubshow 2013;
Deze waren voor F. van de Ploeg, G. Kreeft, R. Hoornstra, P. Gol,
Comb. Kleiman.
13. Hokbezoeken en vergaderdata 2014;
Hokbezoek gepland voor Friesland gaat wegens een misverstand niet
door. Aangezien verder geen aanvragen of afspraken met andere
verenigingen zijn gemaakt wordt dit jaar een hokbezoek bij eigen
leden gedaan. Volgende vergadering zullen hierover nadere
afspraken worden gemaakt.
Wat verder ter tafel komt en rondvraag;
Hier geen mededelingen of vragen.
13.Om half elf sluit de Voorzitter de vergadering en wenst een ieder
een succesvol fokseizoen en een goede thuis komst .
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Notulist: W. Martens.
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Even voorstellen.
Onze nieuwe secretaris Robert Hoornstra.
Ik ben Robert Hoornstra en samen met Christa en
onze 2 kinderen (Job en Hannah) wonen in het mooie
plaatsje De Pol.
We fokken hyacintduiven en spreeuwduiven.
Eind jaren 70 verbouwden mijn ouders het huis in
Ruinerwold. De achterkant van dat huis bestond toen
uit hout. Van dit hout is toen een kippenhok gebouwd.
Mijn broer vond een postduif (doffer) en ik enkele
dagen later ook(een duivin) je raad het al deze
kwamen in het kippenhok, later werd er een stukje
afgezet, wat speciaal voor de duiven was. Een tijd
later is dit kippenhok weer verbouwd tot een waar
wedstrijd hok voor postduiven! Vanaf 1979 tot 1983
hebben we gevlogen onder de naam gebroeders
Hoornstra. In 1984 is mijn broer het huis uitgegaan en
ben ik als jeugdlid verder gegaan. In 1986 is er een
nieuw hok gekomen van de firma Buitenhuis (dit hok
hebben we nog steeds !) onder tussen waren de
kippen al verdwenen en hadden we dus alleen nog
maar postduiven.
In 1994 ben ik verhuist naar een eigen woning en het
hok ging mee! Door onregelmatige diensten van het
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werk werd het steeds lastiger om mee te kunnen doen
met de postduiven. Via een collega kwamen de kippen
weer terug (Twentse krielen)en werden er kleindierenshows bezocht waar ik in 1996 mijn eerste koppeltje
blauwwitgebande spreeuwduiven kocht. Via ruilen
kwamen we aan de eerste zwartwitgebande
spreeuwduiven.
In 1999 weer verhuisd nu naar de huidige locatie in De
Pol.
Dankzij Henk Kluskens zijn we aan nog meer
zwartwitgebande spreeuwduiven gekomen en in 2002
hebben we de zwartwitgebande witplaat en de
blauwwitgebande witplaat spreeuwduiven gekocht en
gekregen tijdens de Oneto.
In 2005 hebben we via Henk
Zilvergeschubdegemonnikte spreeuwduiven gekocht.
Tijdens de 40 jarige bestaan van de NKV hebben we
via Gunther Kosak enkele zilvergeschubde
spreeuwduiven gekregen.
Tijdens de eerste rasgebonden Europashow in Zeilhard
in 2013 hebben we enkele gemarmerde dieren over
kunnen nemen van Karl Vonderheit.
In januari 2014 zijn tijdens de show van Gruppe NordWest daar ook nog een paar gemarmerde witstaarten
bij gekomen van Dornieden.
Robert Hoornstra,
Secretaris van de DSC.
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Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering van de
DSC op maandag 26 mei 2014 Aanvang 20.00 uur.
Locatie vergadering is het Postduivengebouw, Piet
Soerstraat 8 i Hoogeveen.
Agenda :
1. Opening en mededelingen,
2. Ingekomen stukken,
3. Verslag vorige vergadering ( zie clubblad),
4. Samen werking FSC,GSC en het onderbrengen van de komende
clubshow,
5. Vergadering van de NBS d.d. 14juni 2014 (zie clubblad),
6. Hokbezoek aan het “zuiden” op 21 juni en het hokbezoek
eigenleden 16 of 23 augustus.
7. Financiële acties ( bijv. rommelmarkt)
8. Wat verder ter tafel komt,

11

9. Rondvraag,
10.Sluiting.
Tijdens de pauze wordt het clubblad uitreikt.

Hierbij de vraag uw contributie á € 21,00 over te maken op
onderstaande rekening nummer.
Jeugdleden (t/m 16 jaar ) betalen maar á € 6,00. Donateurs á
€15,00.
Heeft u ook een fokkers advertentie in het clubblad dan komt er
12,50 euro bij.
Rek. no. NL83INGB0000086117 t.n.v. Drentse Sierduivenfokkers
Club (Hofweg 6, Havelte)

Vereniging van de NBS.

Toelichting agenda punt 4.
Uit exacte nameting van de beschikbare ruimte in het huidige
postduivengebouw is gebleken dat er slechts zo’n 200 duiven
ongetopt geshowd zouden kunnen worden. Veel te weinig dus voor
een beetje show op ons niveau.
Onlangs werden we uitgenodigd voor een bijeenkomst samen met
bestuur van de Groningers en de Friezen. Doel van deze bijeenkomst
was te bekijken of er mogelijkheden zouden zijn voor het
organiseren van een gezamenlijke grote specifieke sierduivenshow in
het noorden.

Uit het gesprek is het volgende naar voren gekomen.
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De afgevaardigden van alle drie de verenigingen zagen zowel
mogelijkheden en ook veel voordelen voor een dergelijke show.
Als locatie zou de huidige door de FSC in gebruik zijnde hal in
Drachten hiervoor het meest geschikt zijn.
1. Meer dan voldoende ruimte, zelfs voor randgebeuren en/of
toekomstige grotere plannen ( bijv. NBS bondshow!!)
2.Uitstekende faciliteiten, centraal gelegen en goed bereikbaar met
voldoende en gratis parkeermogelijkheden .
3.Betaalbaar ( geen zaal huur) echter opbrengst van entreegelden
voor eigenaar van de hal. Eigenaar zeer tevreden over aantal
bezoekers, derhalve geen zaalhuur te verwachten zeker niet bij
groter aantal te verwachte bezoekers bij een gezamenlijke
tentoonstelling.
4. Periode van showen en al dan niet op zondag showen is
bespreekbaar.
5. Mogelijkheid voor een specifiek prijzenschema voor eigen leden
6. Afgesproken is om woensdagavond 4 juni a.s. een vervolg
bijeenkomst te houden in locatie Drachten . Hopelijk met uw
goedkeuring om een gezamenlijk te houden tentoonstelling verder uit
te werken met wellicht het komende tentoonstellingsseizoen reeds
een start.

Instemmen met dit voorstel betekend uiteraard ook het aangaan van
verplichtingen. Er is duidelijk sprake van gezamenlijkheid dat niet
alleen geldt voor showen maar ook voor alle werkzaamheden die
daar bij komen kijken. Dit zijn niet alleen bestuurlijke
werkzaamheden ( tt bestuur) maar ook in praktische zin bijvoorbeeld
opbouw en afbouw, voeren, hulp tijdens keuring etc. Voor onze
eigen shows kon het bestuur in het verleden hierbij steeds op uw
medewerking rekenen en zij hoopt dat dit bij een gezamenlijke opzet
niet anders zal zijn.
Ultieme vraag nu: Gaan we voor een gezamenlijke show of willen
we een andere mogelijkheid.
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Uw mening is voor ons van essentieel belang vooral ook vanwege de
toekomstige impact. Kom dus op de vergadering om uw mening te
laten horen.
Toelichting NBS vergadering punt 5.
Anders dan u van ons bent gewend dit keer geen korte weergave van
de beschrijvingsbrief en dan mn de diverse voorstellen. Het aantal
voorstellen van zowel het NBS bestuur als van diverse verenigingen
is dermate hoog dat dit te veel ruimte in beslag zou nemen. Daarbij
zijn vele voorstellen vooral gericht op wijzigingen van reglementen.
als gevolg van reeds bestaande situaties. Uiteraard nemen we deze
tijdens de vergadering in kort wel even door.
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Algemene Leden Vergadering NBS
Deze vergadering zal worden gehouden op zaterdag 14 juni a.s. in
Voorthuizen.
Uit de omvangrijke beschrijvingsbrief vallen en aantal zaken op.
Allereerst zien wij dat Robert Hoornstra de fraaie NBS
Kampioenswimpel zal worden uitgereikt voor de fraaiste doffer jong
een zilvergeschubte speeuwduif van de Orni.2013.
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Ook mag Robert nog een kampioensdiploma in ontvangst nemen
gewonnen met zijn fraaie Spreeuwduif.
Behalve Robert mag ook Piet Gol een kampioensdiploma in
ontvangst nemen gewonnen met zijn fraaie Neurenberger Zwaluw.
Een resultaat waar beide heren best trots op mogen zijn. Al vast van
harte gefeliciteerd manen.
Verder zijn er opvallend veel bestuurs- en verenigingsvoorstellen.
Normaliter geven we in ons clubblad een korte beschrijving van de
voorstellen maar gezien het grote aantal willen we daar dit keer van
afwijken. Veel voorstellen zijn van organisatorische aard en veelal
met als doel iets wijzigingen of aanvullen op bestaande regelgeving
van iets wat feitelijk al speelt.
Bestuursvoorstellen zijn oa.
1. Mogelijkheid scheppen voor een tweetal AOC klasses
2. Creëren van een beroepsmogelijkheid in et examenreglement.
3. Aanscheren van de nationaliteitsomschrijving bij inzenders
4. Mogelijkheid van avondkeuring toestaan in tt reglement
Verenigingsvoorstellen zij o.a.
1a. Mogelijkheid scheppen om alle erkende kleurslagen toe te
kennen.
1b. Speciaalclubs de mogelijkheid geven om alle erkende kleurslagen
bij te schrijven in de standaard.
2. Middels Entente te pleiten voor één internationale ring.
3a. AOC klasse tie te saan op alle shows
3b. SAOC klasse mee te laten dingen naar alle rijzen.
4. Nagenoeg gelijk aan 3 a en 3b
5. Aanwijzen van een kampioen in elk van de 5 groepen
6. Aanpassing bevoegdheden in het examenreglement
7. Aanpassing verplicht examenras in het examenreglement
8. Benoeming keurmeesters voor het leven
9. Invoeren van model EE keurkaart ( duits model)
10a. Voorstel tot fuseren van NBS met KLN
10b. Voorstel definitief fusievoorstel ALV 2015.
Op de vergadering zullen we e.e.a. in kort doornemen.
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Een laatste opvallend aspect blijkt de fusie NBS en KLN
besprekingen.
Een mogelijke fusie staat op losse schroeven nadat KLN heeft
aangegeven geen ingrijpende wijzigingen in hun organisatie te willen
aanbrengen. terwijl de NBS als voorwaarde voor een eventuele fusie
heeft een sierduifspecifieke afdeling binnen de organisatie ( baas in
eigen huis principe) . Teleurstellend !!! Misschien komt men nog tot
inkeer!!.
Het middag programma wordt voornamelijk gevuld door een
voorstel van ons lid Fedde van de Ploeg.
Fedde wil graag een uitwisseling van ervaringen en ideeën op
bestuurlijk, organisatorisch en financieel terrein voor m.n. de
speciaalclubs . Hij hoopt hierdoor het werk van vele bestuurders van
speciaalclubs aantrekkelijker en vooral ook financieel gezonder te
maken. De besturen van de speciaalclubs zijn dan ook van harte
uitgenodigd om aan te sluiten bij deze middagsessie.

Tentoonstellingsresultaten seizoen 2013-2014
Deel 1

Pels en Pluim Zuidwolde 24-26 okt 2013.
H.Zwiggelaar
Oud Oosterse Meeuw lavendel 1x96, 1x95 1x93 en 1x92
Blauw witgeband 1x96, 1x94 en 1x93
R.van Reenen
Oud Holl.Kapucijn wit 1x95, 2x93 en 1x92
Rood getijgerd 1x94
Rood gemonnikt 1x96, 2x95 en 1x93
Geel gemonnikt 1x96, 1x95, 2x94 en 1x93.
H.Lubbinge
Zuidduitse Schildduif zwart 3x93 en 1x92
Thuringer Vleugelduif 1x96, 2x94 en1x93
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G Dekker
Weense Mid Sn. Tuim licht ooievaar 1x96, 2x95, 1x94 en 2x93
Comb Kleiman
Oosterse Roller zwart 2x96, 1x95, 5x94, 1x93 en 3x92
Andalusisch blauw 2x96, 2x95,1x94 en 2x93
Rood 2x96
Geel 1x95 en 1x93
Indigo 1x96 en1x95
M.J.Zegeren
Oosterse Roller zwart 1x96, 4x95, 5x94, 2x93 en 3x92

PKV Ons genoegen Coevorden 17-19 okt 2013.
A.Kluitenberg
Duitse SchoonheidsPD bl geb 1x96, 1x95, 1x94, 3x 93 en 2x92 pt
J.Mepschen
Duitse Modens Schietti zwart 1x96, 1x9, 1x95, 3x94 en 3x93 pt
Gelderse Slenk rood 1x94, 1x93 en 1x92;
roodbleek 1x92pt
G.Kreeft
O.H.Meeuw bl.schild zw.geb 1x96, 2x95 en 5x 92 pt
H.Kluitenberg
Saks.Witstaart bl ongeb 2x92,
zw witschild 1x95, 1x94,1x93 en 3x92 pt
H.Gubler
Oosterse Roller zw. 1x96, 1x94;
rood 1x96, 1x94 en 1x92; geel 1x97 (U)
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De Sportfokkers Schoonebeek 25-27okt.
T.Hummel
Horseman Kropper bl.schimmel 1x94 en 1x92pt
O.H.Meeuw wit 1x93 en1x92pt
Akener Lakschildmeeuw zwart1x93,
rood 1x92,
geel 1x93pt
Oud Oosterse Meeuw bl bronsgeb 3x NE
Gelderse Slenk rood 1x94, 1x92;
geel 2x92 pt

G.Nijhof
Oud Duitse Meeuw bl geb 1x91;
Hamburger Tuimelaar zwart 1x93,
rood 1x92 pt
H.Kluitenberg
Duitse Snavelgek Trommeld bl geb. 1x94, 2x93 en 1x92;
Bl kras 1x95,
Bl.Schimmel 1x93
Erwtengeelgeb 2x94 pt
Saksische Witstaart zw witgeschubd 1x94,2x93 en 1x92 pt
H.Kolker
Brunnerkropper zwart 2x94, 3x93 en 1x90 pt
M.Bergsma
Duise Modena Schietti wit 1x96, 1x95 en1x93;
zwart 1x96, 1x95, 2x94, 1x93en 1x92pt

Midden Drenthe Show Beilen 24-26 okt 2013.
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J.Buurmeijer
Carrier zw. 1x94, 1x8=93;
bl zwartgeb 1x96, 1x94;
rood 1x94 en1x93pt
Memeler Hoogvlieger wit 1x94, 1x93,1x92;
zw.witpen 2x94 en 1x90 pt
K.Verkolf
Neurenberger bagadet zw geekst. 1x96, 3x95 en3x94;
rood geekst 1xc96, 2x94 en 1x93;
bl.geeks 1x95,
bl gekrast geekst 1x95; zw.ged. 1x96 en
1x95pt
Vinkduif geel blauwvl ongeb 1x95, 1x94 en 2x 93 pt

J.de Groot
O.H.Meeuw bl.sch.gekr. 1x94,
roodzilv geb 1x95,
roodzilv gekr. 1x96;
geelzilv gek 1x94pt

De Poort van Drenthe Show Meppel 19-20
okt.2013
R.Hoornstra
Spreeuwduif zilvergesch. 2x95, 3x93 en 1x92 pt
P.Gol
Neurenberger Zwaluw zwart 1x95, 1x94, 1x93 en 1x92 pt
Thuringer Vleugelduif zwart 2x96, 1x94, 1x93;
rood 1x94 en1x92 pt
S.Eisinga
Frankische Schildduif zwart 1x94, 1x92
rood 1cx93 en 1x92pt
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Neurenberger Leeuwerik gekrast 2x95, 1x94 en 1x93pt

Pels en Pluim Havelte 22 – 23 nov 2013
R.Martens
Giant Homer Indigo donk. gekrast 1x96, 1x95, 2x94 en 2x93pt.
W.Martens
Italiaanse Meeuw 1x96, 1x95, 3x94, 2x93 pt
Luzerne Goudkraag geb. 2x96, 1x95, 1x94, 3x93, 1x92;
ongeb. 1x94 en 1x93 pt.

G van Langerak
Frankische Trommelduif wit1x96, 1x95, 2x94 en 1x93 pt
Danziger Hoogvlieger bl.gekr. 1x95, 3x94 en 1x92pt
P.Gol
Neurenberger Zwaluw zwart3x96, 3x95;
Thuringer Vleugelduif zwart 1x96,3x95, 5x94, 1x93;
rood 2x96, 1x95 en 1x94 pt
Saksische Veldkleurduif geel witgeb 1x96, 4x94 en 1x93 pt
S.Eisinga
Neurenberger Leeuwerik gekrast 1x96, 2x95, 3x94 pt.
MJ Zegeren
Oosterse Roller zwart 1x96, 6x94, 1x93, 1x92, 1x91 en 1x90pt

Friese Sierduiven Club 8 – 10 nov. 2013
P.Gol
Neurenberger Zwaluw zwart1x96 en 1x95pt
Thuringer vleugelduif zwart 1x97(U), 1x96 1x 94 pt
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R.Hagenauw
Voorburgse Schildkropper zwart 2x96, 1x95, 2x94, 1x93pt
R.Hoornstra
Hyacinth duif bl witesch. 1x96, 3x94, 1x93 en 1x92pt
Spreeuwduif zw.witgeb 2x96, 2x95, 4x94, 2x93;
bl.witgeb. 2x96, 2x95 en 2x94pt
zw witgeb.witplaat 2x96,2x95, 4x94,
blwitgeb witplaat 2x94,
zilvergesch.witplaat 1x95 en 3x94 pt
zZilvergesch Voliere 95pt

R.Martens
Giant Homer indigo geb 3x94 en 3 x92 pt.
R.Staats
O.H.Meeuw roodzil.gekrast 1x94 en1x92pt.
W.Martens
Italiaanse Meeuw meellicht 2x95, 1x93 en1x92 pt
F.vd Ploeg
Hollandse Kroppers zwart 1x97 (U) , 1x96, 2x95, 3x94 en 1x93 pt

Keistadshow 27-30 nov.2013
Comb. Kleiman
Oost.roller zwart 1x96, 1x95, 2x94, 3x93,
and.blauw1x95, 1x94, 1x92;
rood 1x95, 1x93 en 1x92;
geel 1x94;
indigo 2x94,
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J. de Groot
O.H.Meeuw bl.sch gekrast 1x94;
roodzil.sch.gekr. 2x94 en 1x93pt;
geelzil.sch gekr. 1x94 en 1x93
R.Hagenauw
Saks.Kropper zwart 1x97(U),2x96, 1x95, 1x93 en1x92 pt.
Voorb Schidkropper zwart 1x96, 1x95, 2x94, 1x93 en 1x92;
bl.zwartgeb 1x96, 1x95 en1x94;
rood 1x94 en1x92;
geel 1x94 en1x93

R.Hoornstra
Hyacinth duif bl witgeschubd 2x95, 2x93;
Spreeuwduif zw.witgeb 1x97(U), 4x96, 3x95, 6x94 en 2x93pt
G.Kreeft
O.H.Meeuw bl.sch.zwart geb. 1x96, 1x95, 3x94, 3x93 en 1x92
P.Langenkamp
Damascener zw.geb. 4x94 en 5x93 pt
W.Martens
It.meeuw ijskl geb. 1x96, 1x95, 1x94;
geelz.geb. 1x93,
Luz. Goudkraag geb. 2x93, 1x92 en1x90pt
F.vd Ploeg
Holl.Kropper zwart 1x96,2x95, 1x94, 2x93, 1x92
R.van Reenen
O.H.Kapucijn rood gem.onnikt 1x96,2x94;
geelgem. 4x93en1x92,
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Schouwstra
O.H.Meeuw bl.sch.zwart geb 1x94, 1x93 en 2x92,
R.Staats
O.H.Meeuw roodzilv schild gekrast 1x94,1x93 en 1x92

ChampionShow 23-25 jan 2014.
P.Gol
Neurenberger zwaluw zwart 1x97(U), 1x96, 2x95 en 1x 92pt.
volière 1x96 pt
Thuringervelgelduif zwart 1x95 en 2x94 pt volière 1x 94 pt.
Sakscische veldkleurduif geel witgeb. volière 1x 95 pt.

R.Hagenauw
Saksischie kropper zwart 1x97(U), 1x96, 1x95 en 1x94 pt.
Voorburgse Schildkropper zwart 1x96, 1x95, 1x94 en 1x93 pt
R.Hoornstra
Hyacinth duif 1x94 en 1x93 pt.
Spreeuwduif zwart witgeb 2x96, 1x95 en 3x94 pt
blauw witgeb. 1x96, 1x95, 3x94 en 2x93 pt.
zilver geschubd 1x96, 2x95, 3x94 en 2x 93 pt.
zw. Witgeb witplaat 2x96,1x95, 3x94, 2x93 en 2x92 pt.
bl.witgeb. witplaat 1x94 en 1x92p
P.Langenkamp
Damascener ijskleurig zw.geb. 4x95 en 2x94 pt
G.van Langerak
Frankische trommelduiif wit 1x95, 2x94 en 1x93 pt
Danziger Hoogvlieger zwart 1x94 en 1x93 pt
blauw geëksterd 1x95 en 1x94pt.
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W.Martens
Italiaanse meeuw ijskl zw.geb 2x93 pt
geel 1x95 pt
meellicht geband 2x95 en 2x94 pt
Luzener goudkraag meelkleurig 1x94 pt
meelkleurig geband 1x96, 1x93 en 1x92 pt.
voliere 1x94 pt.
P.van Offeren
Engelse Nonduif blauw 1x95, 1x92 en 1x91 pt.
bruinzilver 1x94 pt

F.vd Poeg
Holl.Kroppers zwart 1x97(U), 3x96, 1x95, 1x94 en 2x93pt
zwart lichtgetijgerd 2x96, 1x95 en 1x94 pt.
zwart donkergetijgerd 1x97(U)
geelbont 1x94 pt
geelzilverbont geband 1x94 pt.
AOC klasse 1x96 pt
Fedde in 3 klassen Europees kampioen Holl. Kropper. Met
duivin , met zwart en met zwartgetijgerd en als topfokker in
zwart met 385 pt. en in zwartgetijgerd met 384 pt
K.Verkolf
Neurenberger bagadet blauw geëksterd 1x95, 1x94 en 1x91pt
rood geëksterd 1x96, 2x95, 194 en 1x93 pt
zwart geeksterd 2x96, 1x95, 3x94, 1x93 en
3x92 pt.
bl.gekrast geëksteerd 2x94pt
wordt vervolgt!
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Diverse leden hebben wel zeer goede prestaties geleverd op
bekende nationale en zelfs internationale shows.
Een prestatie van jewelste.

Een welgemeende felicitatie is meer dan verdiend. !!!!

Clubcompetitie.
Ook dit jaar organiseren we weer onze traditionele clubcompetitie.
Uiteraard is deelname aan onze eigen show ( ook indien samen wordt
gegaan met een andere organisatie) verplicht daarnaast kunt u kiezen
uit twee andere shows. Dit kunnen zijn landelijke nationale shows of
openshows in Drenthe. Op deze wijze kan een ieder van ons aan deze
competitie deelnemen. Naast eeuwige roem is er nog een nader te
bepalen ( volg de nieuwsberichten over dit onderwerp) leuke prijs te
winnen. Geef wel even de behaalde resultaten door aan het bestuur.
Dit kan eenvoudig door middel van een kopie van het deel van de
catalogus, via een mailtje of zelfs per telefoon. Doe mee dan wordt
de eindstrijd alleen maar leuker en spannender.
In Drenthe zijn de volgende openshows leuk om in te zenden.
Midden Drenthe Show te Beilen 2e helft oktober. Weliswaar wordt
deze show gehouden in een manage maar wel vroeg in het seizoen
dus een redelijke kans op goede temperatuur. De show zelf is
bijzonder van opzet ( avondkeuring toegankelijk voor publiek,dieren
per keurmeester gerangschikt ) en erg fraai en gezellig van
aankleding.
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De Nieuwe Zuidwest Show ( Meppel en Havelte samen) eind
november in de fraaie sporthal in Havelte. Dus uitstekende
faciliteiten en organisatie
Inzenden of bezoek zeker de moeite waard.
Daarnaast doen ook de Oostermoershow begin nov te Gieten en de
ZuidOost Drenthe Show op eind november waar tevens de Drentse
Provinciale kampioenstentoonstelling is ondergebracht mee in onze
competitie.
De nationale shows zullen u ongetwijfeld wel bekend zijn.
Veel succes we hopen op vele deelnemers aan onze competitie.

Ringen bestellen 2014
Voor het komende jaar 2014 kunnen nu al ringen besteld worden
Voor de fokkerskaart ontvangt u een acceptgiro, u kunt dit laten
wijzigen in automatisch incasso, is wel zo gemakkelijk, want als u
vergeet de acceptgiro te betalen krijgt u geen ringen.
Alleen de lijsten van 2014 worden geaccepteerd omdat er nogal eens
fokkers zijn die een verkeerd bedrag overmaken
Wanneer ik de bestellingen tijdens de tentoonstelling ontvang, kan ik
ze verwerken en begin december opsturen zodat de ringen begin
januari binnen kunnen zijn.
De kosten voor de fokkerskaart en de ringen (€ 0,35) zijn hetzelfde
gebleven, portokosten gaan omhoog naar € 2,75 per bestelling, dit
komt door de gestegen posttarieven.

________________________________________
Ringenbestellijst 2014
Naam.........................: ………………….
Adres..........................:………………….
Postcode.:……………
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Plaats.........................:………………………..
Fokkerskaartnummer:………………
Ringmaat: Rassen:
Aantal: Prijs:
…….mm .....................…… ……………€ ……….
…….mm ....................…… …………… € ….……
…….mm ....................…… …………… € …. ……
…….mm ...................…… …………… € …. ……
....................................Portokosten............. € 2,75
Bedrag overmaken naar rek nr 915612895 tnv H.Lubbinge
Opsturen naar H.Lubbinge, Geuzinge 20, 7963 RN Ruinen
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